
            Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků domu
                           Františka Diviše 1427, Praha

Datum konání: 21.10.2021

Místo konání: Františka Diviše 1427/54 K, 104 00, Praha 10 – Uhříněves

Účast vlastníků: 54%

Body dle programu:

1) Zahájení a prezence

Schůze byla zahájena úvodem a prezencí přítomných vlastníků a prohlášena za usnášeníschopnou.
Přítomní byli dotázani na aktuálnost kontaktních údajů. 
Byli informováni o možnosti přihlášení do klientského portálu přes on-line kancelář na stránkách 
naší správcovské firmy: www.interma-byty.cz, kde mohou nahlásit změny kontaktních údajů a a 
vyřídit další záležitosti.

2) Předložení zpráv o hospodaření SVD za roky 2018, 2019, 2020

Předloženy zprávy za rok 2018(dodatečné schvalování kvůli neusnášeníschopnosti schůze v roce 
2019), za rok 2019(v roce 2020 kvůli Covidu-19 nebyla schůze shromáždění) a za rok 2020.
Zpráva za rok 2018 odsouhlasena 100% hlasů.
Zpráva za rok 2019 odsouhlasena 100% hlasů.
Zpráva za rok 2020 odsouhlasena 100% hlasů.
Sděleny aktuální zůstatky účtů-běžný účet: 556 761 Kč
                                                 -spořící účet: 1 009 955 Kč(z toho fond oprav 884 876 Kč)

3) Přehled o proběhlých revizích a opravách

Revize proběhly dle harmonogramu.
Opravy-zbroušen beton u vchodových dveří vchodu L
            -vyměněna světla v domě za nová s LED žárovkami

4) Plán oprav a investic na rok 2021/2022

Trvá plán opravy dlažby v domě a kolem domu(poptána nová firma).

Návrh na vytvoření zelených střech na stříšky u vchodových dveří(do příští schůze se zajistí cenová
kalkulace k posouzení).

Návrh na nákup 1 ks lavičky 2 v 1 za cenu 15 000 Kč – hlasování:
PRO -   77,9%                               
PROTI – 14,5%
ZDRŽELO SE – 7,6%

Přítomní dotázáni, kdo by měl zájem o společnou nabídku na položení dlažby na balkón(8 
zájemců).
Nepřítomní vlastníci budou dotázáni později a podle zájmu budou osloveny firmy kvůli cenové 
nabídce.



5) Přehled rozdílů ve spotřebě vody
Předložena tabulka s rozdíly ve vyúčtování. Z rozdílů je jasně patrné, že se vyplatí při blížícím se 
roku výměny(1/2024, vodoměry vyměnit dříve než později( už během roku 2023).

6) Volba výboru SVD

Do výboru se nepřihlásil žádný nový zájemce.
Výbor zvolen ve stejném složení:
předsedkyně Markéta Slavíková – zvolena 91%hlasů (9%se zdrželo hlasování)
místopředsedkyně Hana Husáková – zvolena 100%hlasů
člen výboru Pavel Rajdl – zvolen 100%hlasů

7) Návrh na zvýšení platby do fondu oprav

Kvůli rostoucím cenám předložen návrh na zvýšení platby do fondu oprav o 1 Kč/m2.
Hlasování: PRO 93%hlasů
                  PROTI 0%hlasů
                  ZDRŽELO SE 7%hlasů

Měsíčně se do fondu oprav přidá 2092 Kč, ročně přibude 25104 Kč.
Datum změny platby bude určen po vyúčtování odběru plynu v režimu DPI a nastavení následných 
záloh.

8) Různé

Informace o smlouvě na odběr elektřiny – PRE avizovala zdražení. Režim D02d:
(cena za odběrné místo z 95,59 Kč na 107,59 Kč vč. DPH)

            (cena za 1kWh z 1597 Kč na 1932 Kč vč.DPH)

Body z minulé schůze:
- svoz tříděného odpadu(papír) – možnost častějšího vývozu za příplatek

-  topení – noční nastavení(od 22:00 do 5:00 ve všední dny a od 24:00 do 7:00 v sobotu a v neděli, 
topení pouze temperuje na 19 stupňů Celsia)

- teplota vody se zvýšila o 5 st. Celsia

- nepořádek u popelnic (trvá, znovu zmíněna možnost instalace dvířek u přístřešku s kontejnery)

- hluk na travnatých plochách kolem domu (možnost umístění cedule upozorňující na soukromý 
pozemek)

9) Různé

- pořízen technický vysavač pro vysávání spár u výtahů, rohoží aj.(vlastníci mají možnost zapůjčení
např. k vysátí auta, zapůjčení eviduje M. Slavíková)



- špatný stav některých popelnic na směsný odpad – bude kontaktován p. Drobec k zajištění 
výměny za nové
- informace o plánovaném parkovišti u podchodu pod nádražím (část by měla sloužit residentům z 
našeho sídliště)

- navržena revize pojistné smlouvy na dům kvůli rostoucím cenám

- hluk ze stavby Ekospolu

- keře za pískovištěm (ohlídat, aby nedošlo k jejich zničení, úřad potvrdil, že mají být zachovány)

Schůze byla ukončena ve 20:15.

Schůzi řídila: M. Slavíková
Zapsala: M. Slavíková


